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BUNDERBOS
SCHOOLBROCHURE

WELKOM

Welkom ouder(s),

Als ouder van uw kind zal u één van onze belangrijkste partners
worden om jouw kind een goede start in het leven te geven.

Samen zorgen we ervoor dat jouw kind zich goed voelt op
school, bijleert, ontdekt, speelt en ontwikkelt.

In deze brochure kan je lezen hoe we dit doen.

Wij kijken er alvast naar uit u en uw kind te verwelkomen op
onze school.

STEFANIE LEIRENS
directeur

KIEZEN VOOR
HET GO!
De visie van onze school zit ingebed in het project van het GO!

Het GO! heeft ook in de 21e eeuw de maatschappelijke taak
om kwaliteitsvol onderwijs te organiseren en aan te bieden.
Kwaliteit heeft te maken met het kunnen ontwikkelen van elk
talent, met het vormen van de totale persoonlijkheid, met de
brede ontwikkeling van elk individu en het vreedzaam
samenleven in een voortdurend veranderende samenleving.
Om een leefbare en open samenleving te realiseren, is het op
de eerste plaats onze opdracht om van onze jongeren
democratische, geëngageerde burgers te maken.
Willen we een harmonieuze en duurzame samenleving, dan
moeten we hen samen leren samenleven.

MEER WETEN? LEES HET VOLLEDIGE PPGO!
'SAMEN LEREN SAMENLEVEN' - ONS PPGO! - GO! (G-O.BE)

ONZE VISIE
GROENE SCHOOL

De groene omgeving van onze speelweide, dierenaaiweide,
buitenklas en moestuin geven de kinderen de kans om kennis
te maken met de natuur, duurzaamheid en milieu op een
speelse manier. De komende jaren zetten we in op het
realiseren van een groene speelplaats.

In het ervaringsgericht onderwijs staat de relatie tussen de

ERVARINGSGERICHT
ONDERWIJS

leerkracht en de leerling centraal. Het is belangrijk dat elk
kind zich goed voelt in de klas en zich betrokken voelt.
Kinderen leren door ervaring op te doen, te ontdekken en te
experimenteren binnen hun leefwereld. De leerkracht moet
gevoelig zijn voor de interesses, talenten en noden van een
kind om dit te kunnen realiseren.

KWALITEITSVOL
ONDERWIJS OP
MAAT

We kiezen bewust voor gemengde leeftijdsgroepen. Op die
manier vertrekt elk kind vanuit zijn eigen niveau en kan het op
zijn eigen tempo verder ontwikkelen. Deze organisatie maakt
het ook mogelijk dat kinderen langer bij dezelfde leerkracht
blijven waardoor er een fijne vertrouwensband kan groeien.

Bewegen vinden we belangrijk. Hiertoe zetten we maximaal in

BEWEGEND LEREN

op buitenleren en experimenteren. Bovendien sporten de
leerlingen 2 keer per week in onze turnzaal. Vanaf de derde
kleuterklas gaan klassen gaan zwemmen in kleine intensief
begeleide groepjes. Verder kunnen ze iedere speeltijd
genieten van de gevarieerde beweegkansen die onze groene
ruimte hen biedt.

SAMENWERKING
MET OUDERS EN
EXTERNE PARTNERS

Als schoolteam omarmen we de diversiteit van onze
leerlingen. Ouders zijn een onmisbare schakel voor de
schoolloopbaan van hun kind. Als Zeelse school willen wij
nauw samenwerken met Zeelse partners uit verschillende
sectoren om samen een optimale leer-en leefomgeving te

GROENE SCHOOL

De groene school realiseren wij op verschillende vlakken

- een groene speelweide
- buitenleren stimuleren
- een moestuin per klas
- vergroening van de speelplaats (2021-2025)
- duurzaam omspringen met materialen
- planten in de klas
- lessen milieueducatie
- aantrekken van partners die kunnen adviseren (transitie Zele)
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ERVARINGSGERICHT
ONDERWIJS

Ervaringsgericht onderwijs is een onderwijsvorm die ontwikkelt
werd door de heer F. Laevers. Ervaringsgericht onderwijs
(EGO) richt zich op de betrokkenheid en het welbevinden van
kinderen. Kinderen moeten zich goed voelen op school en in de
klas om te kunnen leren. Kinderen zijn nieuwsgierig en gaan
graag op ontdekking. In onze school stimuleren we deze drang
om op onderzoek te gaan als startpunt voor het leren.

We zetten in op een school met een sterk aanbod met
interessante en uitdagende materialen.

KWALITEITSVOL
ONDERWIJS OP
MAAT

Het onderwijs vandaag staat niet stil en ook onze school gaat mee met de uitdagingen van
morgen.

Wij streven een totaalontwikkeling na. Zowel het cognitieve, motorische als het psychosociale
krijgt een plaats bij ons op school.

We bewaken onze kwaliteit door afname en analyse van toetsen en zetten onze resultaten
regelmatig af tegenover andere scholen en de verwachtingen van de overheid.

Onze leerkrachten blijven zich professionaliseren door middel van een gericht
nascholingsbeleid.

Wij kijken steeds naar wat het beste is voor uw kind. Heeft hij/ zij extra uitdaging nodig? Heeft
hij/zij veel of weinig uitleg nodig van de juf? Heeft hij/zij meer of minder tijd nodig? Kan hij/zij
alleen werken of met hulp van de juf enz.

BEWEGEND LEREN

Bewegend leren sluit aan bij onze visie op ervaringsgericht
onderwijs en een groene school.

Onderwijs is niet alleen stilzitten aan je bank. Wij wisselen
onze lessen af met bewegend leren.

De tafels inoefenen door antwoorden naar de andere kant van
de speelplaats te brengen? Vlakke figuren zoeken in de gang,
schrijfdans, over planten leren door ze in de tuin te gaan
ontdekken enz.

Bewegen zorgt voor een hogere concentratie, meer
vertrouwen, versterkt de sociale vaardigheden en is bovendien
gezond!

SAMENWERKING
MET OUDERS EN
EXTERNE PARTNERS
(BREDE SCHOOL)
Goed onderwijs maken we samen. Wie zijn onze partners?

Als ouders bent u de belangrijkste partner voor het onderwijs van uw kind. U kan de school
mee versterken via de ouderraad, een helpende hand bij activiteiten, oudercontacten, enz.

De schoolraad met vertegenwoordigers vanuit de ouders, de leerkrachten en de lokale
gemeenschap.

Het schoolbestuur dat de eindverantwoordelijkheid draagt voor de school.

Het CLB, Logopedie, Plus2

De partnerschool op de site GO-talent!
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SCHOOLREGLEMENT
Betreft: schoolreglement met pedagogische project 2021-2022

Naam ouder(s)

___________________________________________________________
___________________________________________________________

Ouders van
___________________________________________________________
___________________________________________________________

bevestigen hierbij het schoolreglement:

http://schoolreglementbeheer.g-

o.be/r/18_138594-1/?year=2021
en het pedagogisch project gelezen en goedgekeurd te hebben.

op datum ........./.........../..........

Handtekening van de ouder(s)

HOE KOMT JE KIND
NAAR SCHOOL?

Mijn kind________________________(naam) uit.

MIDDAGMAAL

Mijn kind

Naam__________________________________________

Klas___________________________________________

0 Eet op school

0 Eet thuis
0 Wordt opgehaald
0 Gaat met de rang mee naar huis

NAAR SCHOOL

Mijn eerste schooldag breng ik mee:

in mijn boekentas
een stukje fruit
een gezond koekje zonder chocolade in een doosje. (geen
apart verpakte koekjes)
een boterhammendoos met gezonde boterhammen.
alle potloden, gom, boeken, mappen worden door de
school voorzien.

Extra
Pantoffels voor in de klas
regenlaarzen en een regenjas bij regenweer

voor de kleuters
-- een extra onderbroek
- reservekledij

CONTACT
DIRECTEUR
tel: 052445478
Mail: directie@bunderboszele.be

SECRETARIAAT
tel: 052445478

Mail: secretariaat@bunderboszele.be

WEBSITE
www.bunderboszele.be

SOCIALE MEDIA

We wensen jullie
allemaal een fantastisch
schooljaar toe!

GROETJES VAN
Het hele Bunderbosteam

